
BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER NEDERLANDSE
KEVERS, IV

(l6e vervolg op het aanhangsel in Coleoptera Neerlandica III)

DOOR

P. VANDERWIEL
Doorwerth

met medewerking van Chr. Berger, W. C. Boelens en P. J.
Brakman

Sedert het verschijnen van „Bijdrage III" is mijn vriend A. Reclaire helaas

overleden, ons werk zal ik nu alleen vervolgen, gelukkig met medewerking van

genoemde heren. Hulde aan Brakman, welke in een aantal publicaties nieuwe

soorten voor ons land zowel als zeldzame vangsten uit Zeeland vermeldt.

De volgende afkortingen zijn gebruikt:

C.N.: E.
J. G. Everts, Coleoptera Neerlandica, De schildvleugelige insecten van

Nederland en het aangrenzend gebied, Bd. III, 's-Gravenhage 1922.

N.N. : E.
J.

G. Everts, Coleoptera Neerlandica, Nieuwe naamlijst der in Neder-

land en het omliggende gebied voorkomende schildvleugelige insecten,

Zutphen 1925.

\V. : A. Winkler, Catalogus coleopterorum regionis palaearctiae, Wenen
1924—1932.

De nomenclatuur is die der N.N.; voor zoverre zij bij W. anders is, hebben wij

zijn nomenclatuur aangegeven.

Namen van de vinders zijn de volgende:

Ba.: R. Batten. Be.: Chr. Berger. Bo.: W. C. Boelens. Br.: P.
J.

Brakman.

B.N.: C. M. C. Brouerius van Nidek. Gr.: W. H. Gravestein. Kr.: Dr G.

Kruseman. KI.: B. H. Klijnstra. M.G.: Dr D. Mac Gillavry. Pl.D.: Planten-

ziektenkundige Dienst. Re.: Dr A. Reclaire. v.R.: A. van Roon. Sch.: Pater A.

M. Schölte SJ. Wi.: P. van der Wiel.

Nieuw beschreven zijn: Anthicus tobias Mars. 4-pustulatus ab. nov. (pag. 17).

Donaria tomentosa Ahr. boelensi ab. nov. (pag. 18). Crioceris 12-punctata L.

heydeni ab. nov. en macgillavryi ab. nov. (pag. 18). Crioceris asparagi L. qua-

dristigma ab. nov. (pag. 19).

Cicindela maritima Latr. a. azureus Gravest. (C.N. 2; N.N. 3: W. 21 A).

Op bovenzijde prachtig levendig blauw. Een $ ex. Texel (Slufter), 20.VIII.1947

(Gr.) (Zie Verslag 80e Wintervergadering N.E.V. p. XXV) en 1 ex. Texel,

2.V.1949 (Be).

Calosoma inquisitor L. a. cupreum Motsch. (C.N. 4; N.N. 8; W. 1504 A).

Een ex. Deurne (N.Br.), 21.V.1946 (Be).

Carabus auratus L. a. labittei Clément (C.N. 6; N.N. 19; W. 934k A). Van

deze opvallende ab. werd 1 ex. gevangen bij Wijlre (Z.L.), 29.V.1934 (H. W.
E. Croockewit).
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Dyschirius. Van het genus Dyschirius Bon. verscheen een nieuwe determinatie-

tabel „Het Genus Dyschirius Bon. in Nederland" door B. H. Klijnstra {Ent.

Ber., vol. 15 (No. 11), p. 233, 1954), gevolgd door de beschrijvingen en mede-

delingen betreffende de in ons land waargenomen soorten „Het genus Dyschirius

in Nederland, vervolg" {Ent. Ber., vol. 15 (No. 12), p. 263, 1954). Het zou

geen zin hebben deze uitstekende tabel hier op te nemen, zodat ik volsta met een

verwijzing. De biologische gegevens in het Vervolg zijn zeer interessant.

Bembidion tenellum Er. (C.N. 22; N.N. 110; W. 2631 A). In een noot van

Bijdrage III werd deze soort weder als inlands vermeld nl. langs de oever van de

Westerschelde (Z. Beveland), voorjaar 1946 (Leefmans), bovendien 2 ex. Oost-

kapelle (Z.), 30.III.1946; 2 ex. N. & St. Joosland (Z), 13.IV.1946 (Br.) en in

enig aantal Arnemuiden (Z.), 6.VII.1946 en 3.VIII.1946 (Br.).

Poecilus dimidiatus Oliv. a. viridis Letzn. (C.N. 27; N.N. 181; W. 4899e A).

Van deze bronzig-groene vorm werd een ex. bij Eindhoven in 1948 (Be.) ge-

vangen.

Harpalus (Ophonus) rufibarbis F. {brevicomis Schaub., Dej. part.) (C.N. 32;

N.N. 243). Van deze voor onze fauna geschrapte soort werd 1 ex. gevangen op

Texel (de Koog), 12.VIII.1937 (Gr.).

Harpalus (O.) parallelus Dej. (C.N. I 86; N.N. 247a; W. 3892 A). Van

deze soort —geen variëteit van puncticollis Payk. —werd een ex. gevangen te

Bemelen (Z.L.), 14.IX.1936 (Wi.).

Anisodactylus poeciloides Steph. (C.N. 35; N.N. 258; W. 4383 A). Deze

zeldzame soort werd door Br. gevangen op de volgende plaatsen: enige ex. tussen

Veere en Vrouwenpolder (Z.), 25. VI. 1948, op zandig terrein achter de nieuwe

zeedijk. In 1949 was de soort reeds talrijker, in 1950 zeer algemeen: 27.V.1950

en 24.VI.1950 werden telkens een 100-tal ex. gevangen.

Van de blauwzwarte a. coerulescens Schilsky werd slechts een paartje gevangen;

later werd door Be. aldaar 1 ex. gevonden.

Verder werd de soort nog in enige ex. gevangen achter de nieuwe zeedijk bij

Ritthem (Z.), eveneens op zandig terrein.

Bradycellus distinctus Dej. (C.N. 35; N.N. 290bis; W. 4323 A). Tot heden

was slechts 1 ex. van Texel (Gr.) bekend. Door Br. werd 27. V. 1950 en 24. VI.

1950 telkens 1 ex. bij Vrouwenpolder (Z.) gevangen, op de vindplaats van

Anisodactylus poeciloides Steph.; bovendien 1 ex. bij Oostkapelle (Z.), 10.X.

1954, onder Cakile in de duinen, tezamen met een serie van B. verbasci Dfts.

(Br.).

Bradycellus sharpi Joy (C.N. 35; N.N. 291bis; W. 4324 A). Drie ex. bij

Baarn, 22.IV.1922, 16.V.1922 en 24.III.1923 (Re., Br. det.) en 1 ex. Vijlen

(Z.L.), 22.VII.1951 (Wi.).

Nieuwe tabel van de Nederlandse Bradycellus-sooiten:

1. Middeltarsen bij het $ gewoon (Subgen. Bradycellus i.sp.), voortarsen bij het g
zwak verbreed; grotere soorten van 3

—

4j/£ mm 2.

Middel- en voortarsen bij het $ verbreed en op de onderzijde met twee rijen schub-

haartjes (Subgen. Tetraplatypus Tschit., Tracbycellus Ganglb., non Moraw.). De klein-

ste soort van het genus. Pekzwart of pekbruin, de naad en de zijkant der dekschijden

roodbruin. Halsschild met stomphoekige, aan de top zwak-afgeronde achterhoeken, de
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zijden daarvoor iets uitgerand; scutellairstreep goed ontwikkeld, de ogen weinig uit-

puilend. Lengte iy 2—3 mm similis Dej.

2. Achterhoeken van het halsschild duidelijk, hetzij stomp of scherp 3.

Achterhoeken van het halsschild volkomen afgerond 5.

3. Derde tussenruimte der dekschilden zonder stip achter het midden. Deze soort lijkt zeer

op verbas ei, doch iets donkerder gekleurd en meer gewelfd. De achterhoeken van het

halsschild meer uitstekend en scherper, bestippeling achter de voorrand en van de basis

krachtiger. Lengte 4

—

A x/ 2 mm distinctus Dej.

Derde tussenruimte der dekschilden met een stip achter het midden 4.

4. Halsschild iets minder verbreed dan bij sharpi, zijkanten voor de achterhoeken minder

uitgerand, de achterhoeken iets stomper. Dekschilden gestrekter en minder gewelfd,

scutellairstreep iets langer, bestippeling aan de basis van het halsschild krachtiger en

dicht, in 't algemeen licht gekleurde soort. Lengte 4

—

4y2 mm verbasci Dfts.

Halsschild iets meer verbreed dan bij verbasci, zijden voor de achterhoeken duidelijk

uitgerand, de achterhoeken scherper en iets uitstekend. Dekschilden korter en meer ge-

welfd, scutellairstreep korter, bestippeling aan de basis van het halsschild krachtig

doch minder dicht; donkerrood tot donkerbruin gekleurd. Lengte 4—41/2 mm
sharpi Joy

5. Grotere soorten van ÒV2—4\/i mm 6.

Kleinere soorten van 3

—

3V2 mm> zijden van het halsschild iets sterker afgerond dan bij de

volgende soorten, met smallere, minder dicht bestippelde basis-indrukken; dekschilden

korter, gewelfder, tussenruimten vooral achter het midden meer gewelfd. Roestrood, de

dekschilden gewoonlijk donkerder roodbruin collaris Payk.

6. Donker gekleurd, zwartbruin tot zwart, randen van halsschild en dekschilden en de

naadstreep iets lichter gekleurd. Ogen vlakker dan bij harpalinus, dekschilden korter en

meer gewelfd, scutellairstreep gewoonlijk kort; basaal-indrukken van het halsschild

vlakker en grover bestippeld, gemiddeld iets kleiner .Lengte 3V2—4 mm... csikii Lacr.

Vooral het halsschild lichter gekleurd, ogen gewelfd, uitpuilend; dekschilden langer en

minder gewelfd, scutellairstreep vrij lang; basaalindrukken van het halsschild dieper, doch

minder krachtig bestippeld; gemiddeld iets groter. Lengte 3%—4
1/2 mm

harpalinus Dej.

Licinus depressus Payk. (C.N. 38; N.N. 308; W. 3715 A). Van deze soort

was slechts 1 ex. uit ons land bekend, in 1848 door Snellen van Vollenhoven

vermeld. Door Br. werd op 1.X.1949 een paartje gevangen in de waterleiding-

duinen bij Vrouwenpolder (Z.), na meer dan 100 jaar werd deze uiterst zeldzame

soort dus teruggevangen.

Brachynus explodens Dfts. (C.N. 41; N.N. 349; W. 6686 A). Van deze

soort —welke in Bijdrage II door ons voorlopig werd geschrapt voor de Nederl.

fauna —werd 1 ex. bij Nuth (Z.L.), 7.V.1950 (P. Poot) gevangen, boven-

dien werd van de a. strepens Fisch. 1 9 bij Eys (Z.L.), 23.VI.1946 (Br.) ge-

vangen. .

Haliplus lineatocollis Mrsh. a. beckmanni Ahlw. (C.N. 43; N.N. 368; W.
6973b A). Een ex. van deze donker gekleurde ab. werd gevangen bij Arnhem Z.,

22.VII.1946 (Re.).

Coelambus lautus Schaum. (C.N. 50; N.N. 379bis; W. 7140 A). In een

sinds jaren volgelopen zanduitgraving op een heideterrein te Hilversum, werd

deze soort ontdekt {Ent. Ber., vol. 12, p. 221, 1948), op de volgende data werd

de soort gevonden: 1$ 4.X.1946 (Re.); 1 $ 15.VII.1947; 2 9 en 1 $ 18.VII.

1947; 2 9 28.VII.1947; 1 $ 26.VIII.1947 en 1 $ 3.IX.1947 (Re.); 1 9

2.IX.1947 (Wi.); 2 $ 3i.VIII.i947 (Be.) en bovendien 18 $ en 1 9 30. IX.

1947 (Re.) en 19 9 en 5 S 8.X.1947 (Wi.). Op laatstgenoemde datum waren

JM4 1956
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de kevers diep in het zand verborgen. Merkwaardig dat deze oostelijke soort zo

ver westelijk doorgedrongen is.

In de tabel in C.N. I, p. 122, zou de soort aldus ingelast kunnen worden :

1. Zijrand der dekschilden van voren, in een zwakke bocht naar de schouderhoek, op-

waarts gericht 2.

Zijrand der dekschilden van voren, in een sterke bocht naar de schouderhoek, op-

waarts gebogen la.

la. Dekschilden aan het uiteinde gemeenschappelijk toegespitst; de vier zwarte langslijnen

zijn ver voor de basis afgekort, de Ie en 3e streep zijn veel korter dan de 2e en 4e

streep. Dekschilden kort en breedovaal, aan de zijden afgerond; bovenzijde bij het $
en $ glanzend, in beide sexen fijn bestippeld met onregelmatige langslijnen van grovere

stippels, bij het $ zijn deze grove langslijnen krachtiger. Bovenzijde geel, onderzijde

zwart, onderzijde sterk en dicht bestippeld. Lengte 3

—

3Vz mrn conjluens F.

Dekschilden aan het uiteinde niet of althans zeer weinig gemeenschappelijk toegespitst:

de vier langslijnen bereiken bijna de basis en zijn gelijk van lengte, de 4e streep in het

midden gewoonlijk onderbroken. Dekschilden langovaal, aan de zijden minder afgerond;

bovenzijde bij het $ glanzend, met zeer fijne grondbestippeling en verspreide grove be-

stippeling; bovenzijde bij het 9 mat > me' rijen van iets duidelijker stippels. Geel, onder-

zijde zwart, fijner bestippeld dan bij conjluens. Lengte 3V2—4 mm lautus Schaum

Deronectes canaliculatus Lac. var. pantherina Reel. & v. d. W. (C.N. 52;

N.N. 315; W. 7334 A). Van deze in Ent. Ber., vol. 12, p. 222, 1948, beschreven

nieuwe var., werden 2 ex. gevangen in dezelfde plas als Coelambus lautus, Hil-

versum, 29. VII. 1946 (Re.). Van de nominaatvorm onderscheidt de var. zich als

volgt: achterhoeken van het halsschild iets meer uitgebogen, de gewelfde tussen-

ruimten der dekschilden minder scherp aangeduid, de dekschilden opvallend dof-

fer dan bij de typische vorm. De var. is vooral ook door de kleur onderscheiden:

de fijne zwarte langslijnen en de verspreide zwarte vlekken op de dekschilden zijn

minder sterk aangeduid dan bij de typische vorm, de dekschilden zijn geel, be-

zaaid met zeer kleine ronde grijsachtige vlekjes, die vooral op de achterhelft

duidelijker en donkerder van kleur zijn.

Rhantus pulverosus Steph. a. ruficollis Schilsky (C.N. 61; N.N. 449; W.
7560c A). Een $ bij Hilversum, 20.IX.1948 (Re.).

Thiasophila angulata Er. var. pexa Motsch. (C.N. 83; N.N. 572; W. 7059 B).

Van deze var. werd een ex. gevangen in een nest van Formica exsecta Nyl. te

Nunspeet, 13—16. VIII. 1921 (Wi.).

Atheta parvicornis Muls. & Rey (C.N. 98; N.N. 636bis; W. 6409b B).

Meerdere ex. bij Bemelen (Z.L.), 26.V.1954 (Bo.), deze soort is zeer verwant

aan A. ami cul a Steph.

Atheta bohildae Brundin (C.N. 101; N.N. 684bis; W. nog niet genoemd).

In aantal gevangen te Deurningen bij Hengelo (O.), III en IV.1942 (Bo.). In

1947 in Denemarken gevonden en door Brundin beschreven; verwant aan A.

terminalis Grav.

Autalia longicornis Scheerp. (C.N. 104; N.N. 74lbis; W. noemt de soort

nog niet). Door de auteur wordt de soort ook van Valkenburg (L.) vermeld.

In Ent. Ài. Mag.. 1947, pp. 104—107 werd deze nieuwe soort beschreven, zij

komt voor in Oostenrijk (o.a. Wienerwald), Engeland (Surrey), N. Frankrijk

(Calvados), O. Frankrijk (Vogezen), Z. Duitsland (Schwarzwald, Beyeren), Stier-
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marken, Carinthië en Noord-Italië. Deze soort gelijkt zeer op A. impressa Ol. en

onderscheidt zich aldus:

Sprieten iets korter en dikker, het 4e lid nauwelijks langer dan breed, de volgende leedjes

ongeveer IV2 maa' z0 breed als lang; kop naar voren verbreed, in verhouding smaller

dan bij longicornis, meer eivormig, ogen groter en minder uitpuilend; halsschild smal-

Ier, zijden meer parallel, dekschilden naar achteren minder verbreed impressa Ol.

Sprieten langer en slanker, 4e lid li/ 2 maal zo lang als breed, volgende leedjes nauwelijks

verbreed; kop naar voren breder, zijden naar achteren meer versmald, de ogen kleiner

en meer convex, naar voren meer uitpuilend; halsschild breder, naar de basis meer

versmald, dekschilden naar achteren verbreed longicornis Scheerp.

Bolitochara lucida Grav. (C.N. 104; N.N. 743bis; \V. 5989 B). Deze ge-

makkelijk te herkennen soort werd gevangen: 1 ex. Vijlen (Z.L.), 26.VI.1950

(Be.), in aantal aldaar 22.VII.1951, 21.V.1951 en 3.VII.1951 (Be. en Wi., uit

beschimmelde takkenbossen) ; 1 ex. Bemelen (Z.L.), 6.VIII.1948 en aldaar 3 ex.

26.V.1954 (Wi., uit oud hout) en 2 ex. Wijlre, 21.X.1951 (Wi., uit holle boom,

in boommolm).

Bolitochara obliqua Er. (C.N. 104; N.N. 745bis; W. 5996 B). Ook deze in

C.N. I beschreven soort werd op enige plaatsen gevangen: in aantal bij Vijlen

(Z.L.), 22.VII.i95i (Be. en Wi., uit oude beschimmelde takkenbossen); 4 ex.

Wijlre (Z.L.), 21.X.1951 (Wi., uit holle bomen) en 1 ex. Vaals, 20.VI.1954

(Wi.).

Phytosus nigriventris Chevr. (C.N. 104; N.N. 754bis; W. 5863 B). In Ent.

Ber., vol. 8, p. 42, 1930, werd de vangst van 1 ex. van deze soort van Cadzand

vermeld. Sedert dien heeft Br. de soort in enig aantal gevangen bij Vrouwen-

polder (Z.), alwaar de soort op zijn aanwijzing op 29-VI.1954 weder werd ver-

zameld (Bo., Wi.). Waar in C.N. I de onderscheiding van Pb. haïtiens Kr. en

nigriventris Chevr. niet erg duidelijk is aangegeven, geef ik hier duidelijker ken-

merken.

Lichaam zeer gestrekt, kop en achterlijf iets glanzend, zeer fijn bestippeld. Kop sterk afge-

rond, ogen kleiner en fijner gefacetteerd, laatste sprietlid geel balticus Kr.

Lichaam iets minder gestrekt, kop en achterlijf dof en iets grover bestippeld. Kop iets

meer rechthoekig, ogen iets groter en grover gefacetteerd, laatste sprietlid gebruind.

nigriventris Chevr.

Diglossa mersa Haliday (C.N. 106; N.N. 786; W. 5758 B). In groot aan-

tal op het strand voor de nieuwe zeedijk te Ritthem (Z.), 5. V. 195 3 (Br.). Onder

deze ex. kwam ongeveer 4% voor van de macroptere vorm, met dekschilden

even lang als het halsschild. Bij deze macroptere vorm zijn de sprieten gevormd

als bij de nominaatvorm. Bij D. submarina Fairm. zijn de sprieten minder slank,

vooral naar het uiteinde forser, 8e tot 10e sprietlid ongeveer even lang als breed.

Bij D. mersa zijn de sprieten slanker en losser geleed, 8e tot 10e sprietlid duide-

lijk breder dan lang, laatste sprietlid V/2 maal zo lang als breed. Bo. meldde mij

nog dat submarina zeker een spec. prop. is, deze soort bezit ook een anders ge-

vormde penis dan D. mersa.

Hypocyptus pulicarius Er. (pulicarius Palm + hanseni Palm, seminulum

Ganglb., Luze, Reitt. & Joh., alle part.) (C.N. 107; N.N. 806bis; W. nog niet

genoemd). Denekamp, 2.1.1955 (Bo.).
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Tachyporus solutus Er. a. caucasicus Kolen. (C.N. 108; N.N. 816; W. 5629a

B.). Beetsterzwaag, 2.VII.1947, 1 ex. (Wi.).

Mycetoporus mulsanti Ganglb. (tenuis Muls.) (C.N. 111; N.N. 845bis; W.
5418 B). St. Pietersberg, VII.1908, 1 ex. (M.G.), dit ex. stond in de coll. M.G.
bij nanus Er.

Mycetoporus piceolus Muls. & Rey (C.N. 112; N.N. 846bis; W. 5423 B).

Een ex. bij den Haag, 22.III.1935 (Kr.); 1 ex. Cadzand, 11.V.1952 (Br.) en

1 ex. Omg. Eindhoven, XI. 1954 (Be.). Geen var. van M. baudueri Muls. & Rey

{nanus Er.), doch spec. prop. Everts vermeldde reeds in C.N. III een ex. van

den Haag.

Mycetoporus reichei Pand. (C.N. 112; N.N. 848bis; W. 5454 B. als var. van

solidicornis Woll.). Een ex. bij Eindhoven, VI. 1954 (Be.).

Quedius fuliginosus Grav. {subfuliginosus Britten, Fagel) (C.N. 116; N.N.

883; W. 5297 B) en Quedius curtipennis Bernh. {fuliginosus Britten, Fagel).

(C.N. 116; N.N. 883bis; W. 5297c B als var. van fuliginosus Grav.) zijn twee

goede soorten, welke zich als volgt onderscheiden:

Kop langer, op de bovenzijde weinig gewelfd, naar de basis minder versmald; ogen tamelijk

vlak gewelfd. Sprieten langer, éénkleurig roodbruin. Dekschilden gewoonlijk korter,

iets grover bestippeld; gewoonlijk iets groter dan fuliginosus Grav.; de aedeagus is aan

de basis smaller, aan de top breder, de parameer is in het midden niet versmald en

steekt niet boven de aedeagus uit curtipennis Bernh.

Verspreiding: N. & St. Joosland (Z.) en Oostkapelle (Z.) (Br.); Amsterdam, Overschie,

Soest, Hilversum, Eindhoven, Winterswijk, Schin op Geul (Z.L.) en Wijlre (Z.L.).

Kop duidelijk korter, op de bovenzijde gewelfd, naar de basis sterker versmald; ogen sterker

gewelfd. Sprieten iets korter, donkerder van kleur, de basale leedjes op de bovenzijde

donker gekleurd. Dekschilden gewoonlijk iets langer, iets fijner bestippeld; gemiddeld

iets kleiner; de aedeagus is breder aan de basis en smaller aan de top, de parameer is

in het midden ingeknepen en steekt aan het uiteinde iets boven de aedeagus uit

fuliginosus Grav.

Verspreiding: N. & St. Joosland (Z.), Oosktapelle (Z.) en Norg (Dr.) (Br.); Zeeburg.

Baarn, Leeuwen (Gdl.), Winterswijk, Ommen, Oisterwijk, Leuvenum, Milsbeek en

Beetsterzwaag.

Quedius pallipes Luc. {hammianus Sharp) (C.N. 116; N.N. 885bis; W. 5303,

als subspec. van picipennis Payk.). Deze vrijwel uitsluitend aan de zeekust voor-

komende soort is zeer verwant aan Q. picipennis Payk., de laatstgenoemde soort

schijnt de kuststreken te mijden. De soorten onderscheiden zich als volgt:

Dekschilden duidelijk langer, even lang als het halsschild, kleur der dekschilden gewoonlijk

donker roodbruin, soms echter zwart. Halsschild met één bijkomende (of enkele dicht

bij elkaar geplaatste) stippel, deze stippel of stippels bevinden zich achter aan de buiten-

zijde van de laatste stippel van de normale rij van twee (of drie) stippels op de schijf

van het halsschild. De parameer is slanker en gestrekter, meer toegespitst, bijna niet inge-

bogen. Aan de kuststreken van ons land, Engeland, Frankrijk, Middenlandse zee en

IJsland pallipes Luc. (hammianus Sharp)

Dekschilden korter, korter dan het halsschild, kleur der dekschilden hetzij lichter roodbruin

(var. molochinus Grav.) of zwart (nominaatvorm). Halsschild zonder bijkomende stip

(of stippels) terzijde en achter de normale stippelrij. De parameer is in verhouding

korter, minder toegespitst, naar de basis duidelijk ingebogen. De soort schijnt de kust-

streek te mijden en komt meer in het binnenland voor picipennis Payk.

Q. pallipes Luc, verspreiding in ons land: aan de Zeeuwse buitenwateren niet zeldzaam
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(Br.), Terschelling, Texel, Wieringen, Schellingwoude, Zeeburg, Muiden, Amsterdam,

Ankeveen, Bergen op Zoom, Vrouwenpolder (Z.), Westkapelle en 1 J Houthem

(Z.L.). Deze laatste vindplaats doet vreemd aan en doet aan etiketverwisseling denken,

het is een oud ex. uit de coll. Re.

Q. picipennis Payk., verspreiding in ons land: Grijpskerk (Gr.), Beetsterzwaag, Zwolle,

Leersum, Denekamp, Ommen, Amsterdam, Muiden, Hilversum, Kortenhoef, Wamel
(Gdl.), Eindhoven, Valkenburg (L.), Wijlre (Z.L.) en Meersen (Z.L.); de var. molo-

chinus Grav.: Putten (Gdl.), Nunspeet, Kootwijk, Amsterdam, Wijk aan Zee, Ankeveen,

Loosdrecht, Hilversum, Overschie, Eindhoven, Waalre, Wamel (Gdl.), Arnhem en

Winterswijk.

Quedius auricomus Ksw. (C.N. 117; N.N. 893bis; W. 5360 B). Van deze

zeldzame soort werd 1 ex. gevangen te St. Odilienberg (L.), 8. IX. 1951 (Be.).

Quedius aridulus A. Janson (C.N. 118; N.N. 898bis; W. nog niet genoemd).

Van deze zeer aan Q. boops Grav. verwante soort werden 2 ex. gevangen te

Meyendel (bij den Haag), 6.XI.1953, volgens opgave van Bo. Deze soort is door

de afwijkende penis te herkennen.

Philonthus nitidus F. (C.N. 120; N.N. 938bis: W. 4729 B). Van deze in 't

algemeen in bergstreken voorkomende soort werd 1 ex. gevangen bij Dwingelo,

1.VII.1942 (Post).

Philonthus sparsus Luc. (C.N. 121; N.N. 945bis; W. nog niet vermeld).

Deze aan Ph. sordidus Grav. verwante soort werd door Br. gevangen bij N. & St.

Joosland (Z.), VI. 1944, 1 ex. (Tottenham vidit). De verschillen tussen beide

soorten zijn als volgt:

Bestippeling der dekschilden aan de basis verspreid, apicaal dichter wordend. Kop met

een microsculptuur van fijne golvende dwarslijntjes sordidus Grav.

Bestippeling der dekschilden over de gehele oppervlakte gelijkmatig en veel spaarzamer. De
kop zonder microsculptuur, microscopisch glad, de parameer wijkt van sordidus af

sparsus Luc.

De nieuwe soort komt aan de kust van N. Afrika en W. Europa voor.

Lithocharis nigriceps Kr. (C.N. 309; N.N. 1035ter; W. nog niet vermeld).

Van deze soort werd 1 ex. bij Houthem (Z.L.), U.V. 1947 en 1 ex. bij Overschie,

11. VIII. 1947 gevangen (beiden Re., det. Bo.). Kop en halsschild minder dof dan

bij L. ochraceus Grav., halsschild roodgeel, dekschilden meer geelbruin, achterlijf

bruin met lichtere zijden en achterrand der tergieten. Kop aan de zijden meer af-

gerond, naar achteren minder verbreed en aan de achterhoeken meer afgerond;

halsschild met onbestippelde middellijn (bij ochraceus egaal bestippeld); de mid-

delste sprietleedjes ovaal (bij ochraceus aan de zijden rechter).

Stenus ossium Steph. v. joyi Scheerp. {jnsularïs Joy) (C.N. 137; N.N. 1120;

W. 4030 B). In mijn collectie vond ik 1 ex. van Ommen, 25.VI.19l6 (van der

Hoop) .

Stenus flavipalpis Thoms. (C.N. 137; N.N. 1122bis; W. 4051 B). Van deze

meer in bergstreken voorkomende soort werd 1 ex. uit aanspoelsel bij Rhenen ver-

kregen, 27.11.1937 (Re.).

Bledius germanicus Wagn. {limìcola Tott.) (C.N. 139; N.N. 1139bis; W.

nog niet genoemd). Deze soort werd door Wagner als subspec. van B. spectabilis

Kr. beschreven en later door Tottenham als nieuwe soort uit Engeland. Waar

ook de genitaliën verschillen, kunnen wij deze vorm als goede soort vermelden.
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In ons land niet zeldzaam en op de volgende plaatsen waargenomen: Callandsoog

(Zwanenwater), 4.VII.1925 (Lieftinck); 4 ex. Camperduin (N.H.), 2 I.V.

1936 (Wi.); 1 ex. Wieringen, 30.V.1937 (Wi.); 22 ex. Texel, Slufter, 24.IX.

1947 en 9 ex. aldaar 25.V.1948 (Wi.); 3 ex. N. & St. Joosland (Z.), 2.V.1948

(Br.); 2 ex. Ritthem (Z.), 1.VII.1950 (Br.) en 3 ex. Vrouwenpolder (Z.),

20. VI. 1954 (Br.). Komt hoofdzakelijk binnendijks voor, het ex. van Wieringen

buitendijks. Deze soort onderscheidt zich als volgt van B. spectabilis Kr.: gewoon-

lijk iets kleiner en smaller; halsschild, dekschilden en tergieten fijner en minder

dicht bestippeld; dekschilden lichter bruinrood met scherper begrensde en grotere

zwarte vlek aan de basis en langs het schildje; bij het $ is de kophoorn langer,

fijner en in het midden scherper, tot de top gegroefd. Bij spectabilis is de voor-

rand van het halsschild rechter met duidelijker voorhoeken, de zij rand rechter; bij

gertnanicus zijn de voorhoeken van het halsschild meer afgerond en naar beneden

gebogen, de zij rand ingebogen en naar de basis meer afgerond.

Van spectabilis —welke zowel buiten- als binnendijks voorkomt —zag ik de

volgende ex.: Bergen op Zoom, 1 ex. 7—9.VI.1919 (Wi.), 1 ex. 9—14.VI.1920

(Wi.); 5 ex. 4 en 8.VI.1921 (Re.) en 1 ex. VI.1922 (KL); 6 ex. Sas van Goes

(Z. Bev.), 7.IV.1929 (Wi.); 1 ex. Wieringen, 21. VI 1933 Wi.) en 6 ex. N. en

St. Joosland (Z.), V.1940 (Br.).

Ploeonomus punctipennis Thoms. (C.N. 155; N.N. 1229bis; W. 3l45bB).

Geen a. van pusillus Grav., doch spec. prop. Uit ons land zag ik de navolgende

ex.: 3 ex. Geulem (Z.L.), 24

—

29.III.1921 (Wi.); 1 ex. Houthem (Z.L.),

19.IX.1929 (Wi.); 1 ex. Norg (Dr.), 24.V.1931 (Wi.); 1 ex. Bekkum bij Hen-

gelo (O.), 2.IV.1934 (Wi.); vele ex. Oostkapelle (Z.), 10.IV.1948 (Br.); 1 ex.

Roden (Dr.), 18.VI.1950 (Wi). en 1 ex. Voerendaal (L.), 12.VI.1952 (Wi.).

Stenichnus Godarti Latr. (C.N. 170; N.N. 1328bis; W. 2201 B). De grootste

soort van het genus; gevonden werden de volgende ex.: 2 ex. Epen (Z.L.), 24. V.

1951 (Be., Wi.); 1 ex. Voerendaal (Z.L.), 11.VII.1952 (Be.); 1 ex. Gulpen,

6.VII.1952 (Be.) en 2 ex. Voerendaal (Z.L.), 1.VI.1953 (Be.).

Scydmaenus perrisi Reitt. (C.N. 171; N.N. 1340bis; W. 2410 B). In een

mierennest van Lasius brunneus Latr. in een holle appelboom bij Bemelen (Z.L.),

2 ex. 7. VIII. 1946 (Be., Wi.), in gezelschap van Batrisus formicarius Aubé, Ba-

trisodes Delaportei Aubé en B. venustus Reitt. In enig aantal werd de soort even-

eens in een nest van Lasius brunneus gevonden te Voerendaal (Z.L.), 25. VI. 1955

(Be., Br., Wi.), ook hier in gezelschap van Batrisus en Batrisodes-soorten. Het

bleek ons dat deze soort vooral in de broedgangen leeft, terwijl Batrisus en Ba-

trisodes-soorten in het gehele nest voorkomen.

Parabathyscia wollastoni Janson (C.N. 177; N.N. 134lbis; W. 993 B). Deze

blinde Silphide werd door Br. in enig aantal gezeefd uit een hoopje rottend gras

in zijn tuin te N. & St. Joosland (Z.), 19.IX.1948, 30.IX, 6.X en 14.X.1948.

Tevens maakte Br. attent op enkele onjuistheden in C.N. I: de sprieten zijn veel

korter dan het halve lichaam, de voortarsen zijn bij het $ vijfledig, bij het 9

vierledig, de overige tarsen zijn in beide geslachten vijfledig.

Nargus badius Strm. (C.N. 173; N.N. 1348bis; W. 1463 B). Van deze soort,

welke ik reeds lang uit ons land verwachtte, werden 4 ex. gevangen te Leuvenum,

9. IV. 1949 (Wi.), bij het uitzeven van dorre bladeren.
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Liodes rubiginosa Schmidt a. obscura Fleisch. (C.N. 186; N.N. 1416; W.
1727b B). Van deze ab. met donkere kop en halsschild werden enige ex. te Eind-

hoven en omgeving gevangen o.a. VII. 1949 (Be.).

Liodes scita Er. (C.N. 186; N.N. I423bis; W. 1794 B). Deze opvallende soort,

vooral te herkennen aan de in het midden duidelijk hoekig gebogen 2e, 3e en 4e

stippellijnen, werd in 4 ex. gevangen in de omgeving van Eindhoven, VII. 1949

(Be.).

Agathidium piceum Er. (C.N. 189; N.N. l445ter; W. 1896 B). In „Fauni-

stik der Mitteleur. Käfer II" wordt deze soort door Horion ook uit „Holland"

opgegeven. Horion schreef aan Br. dat zich een ex. van deze soort bevindt in

het Natuurhist. Museum te Maastricht, dit ex. werd door Rüschkamp gevangen te

Valkenburg (L.).

Ptinella aptera Guér. (C.N. 198; N.N. 1485; W. 2700 B). Door Everts

wordt deze soort alleen van Gronsveld vermeld. In mijn collectie bezit ik de soort

van Denekamp, 6.VIII.1932 (Wi.), Bekkum bij Hengelo (O.), 2.IV.1934 (Wi.)

en Winterswijk, 17.V.1937 (Re., Wi.). Van alle drie vindplaatsen meerdere ex.

onder eikenschors gevangen. Bij de var. tenuis Csiki {an gustata Matth. nee Gillm.)

zijn de dekschilden korter, duidelijk korter dan breed, overtuigende ex. zag ik nog

niet uit ons land.

Van de langvleugelige f. alata ratisbonensis Gillm. bezit ik 1 ex. van Denekamp,

6.VIII.1932 (Wi.) en 1 ex. van Bekkum bij Hengelo (O.), 2.IV.1934 (Wi.).

Als hoofdkenmerk van P. aptera Guér. wordt opgegeven dat de achterhoeken

van het halsschild een uiterst klein uitstekend tandje bezitten, ook met de micros-

coop is dit tandje gewoonlijk niet te zien, doordat het halsschild geheel tegen de

basis van de dekschilden aansluit. Zeer verwant aan P. aptera is de gemiddeld iets

kleinere P. tenella Er., waarbij dit tandje ontbreekt, de achterhoeken zijn hier

iets stomp of afgerond.

Ptinella tenella Er. (C.N. 198; N.N. i486; W. 2706 B). In de N.N. komt

P. angustula Gillm. te vervallen als soort en komt als var. bij P. tenella te staan.

P. tenella bezit ik in mijn collectie van de volgende plaatsen: Epen (Z.L.), e.l.

18.VII.1934 (Wi.), uit eikenschors gekweekt; Bemelen (Z.L.), e.l. IX.1946

(Wi.), gekweekt uit de molm van een appelboom en Geulem (Z.L.), 21. VI. 1948

(Wi.); van deze drie vindplaatsen bezit ik meerdere ex.; bovendien bezit ik 2 ex.

van Spaubeek (L.), 29. VIII. 1929 (Sch., achter dennenschors) en 1 ex. van Grons-

veld (Z.L.), VI. 1898 (Veth). Het laatste ex. werd door Everts als aptera Guér.

gedetermineerd. In C.N. III vindt men de vermelding dat vermoedelijk enige ex.

van deze vindplaats zouden behoren tot de v. angustula Gillm., in de N.N. werden

deze ex. als afzonderlijke soort vermeld (zie boven). Bij mijn materiaal vind ik

deze var., waarbij de dekschilden iets korter dan breed zijn, van de volgende

vindplaatsen: 2 ex. Epen (Z.L.), e.l. 18.VII.1934 (Wi.); 1 ex. Epen (Z.L.),

15.IX.1934 (Wi.); 1 ex. Bemelen (Z.L.), e.l. IX.1946 (Wi.) en 1 ex. Geulem

(Z.L.), 21.VI.1948 (Wi.).

Van de gevleugelde vorm f. alata gracilis Gillm. ving ik 1 ex. bij Ruurlo, 15.V.

1937.

Bij de var. biimpressa Reitt. bevinden zich op het halsschild twee duidelijke

langsindrukken, van deze var. bezit ik 2 ex. Epen (Z.L.), e.l. 14.VII.1934
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(Wi.); 1 ex. Epen (Z.L.), 15.IX.1934 (Wi.); 1 ex. Bemelen (Z.L.), e.l. IX.1946

(Wi.) en 3 ex. Geulem (Z.L.), 21.VI.1948 (Wi.).

De twee soorten (P. aptera en temila) onderscheiden zich —afgezien van het

al of niet ontbreken van het uitstekend tandje aan de achterhoeken van het hals-

schild —als volgt:

Lengte 0,65 —0,7 mm, dus gemiddeld iets groter dan tenella. Bij de nominaatvorm de

dekschilden slechts Vs langer dan het halsschild, ongeveer even lang als breed; bij v.

tenuis Csiki de dekschilden korter dan breed. Kop, halsschild en dekschilden tamelijk glanzig,

de microscopische grondsculptuur van kop en halsschild wijdmazig, de bestippeling op het

halsschild uiterst fijn en verspreid, de bestippeling der dekschilden iets grover en meer ver-

spreid. Kleur roodachtig geel, achterlijf in het midden donkerder. Gevleugelde vorm: dek-

schilden ongeveer tweemaal zo lang als het halsschild, breder, de zijden rechter, naar het

uiteinde minder versmald, kleur bruinachtig, achterlijfspits iets lichter P. aptera Guér.

Lengte 0,6 —0.65, dus gemiddeld iets kleiner dan aptera. Bij de nominaatvorm de dek-

schilden de helft langer dan het halsschild, duidelijk langer dan breed; bij de v. angustula

Gillm. de dekschilden hoogstens zo lang als breed. Kop, halsschild en dekschilden tamelijk

mat, vetglanzend; de microscopische grondsculptuur van kop en halsschild engmazig, de

bestippeling van het halsschild duidelijker en dichter, de bestippeling der dekschilden iets

fijner en dichter. Kleur geelachtig, achterlijf in 't midden bruinachtig. Gevleugelde vorm:

dekschilden ruim tweemaal zo lang als het halsschild, smaller, de zijden meer afgerond en

naar het uiteinde versmald; halsschild smaller, naar de basis versmald; kleur geelachtig-bruin,

achterlijfsspits bruingeel P- tenella Er.

Platysoma frontale Payk. (C.N. 203; N.N. 15l4bis; W. 3468 B) enige ex.

omgeving Roermond, najaar 1948 en VI. 1949 (Broeder Wulfrannus); 2 ex.

Echt, 30.IV.1950 (Be.); 6 ex. Eindhoven, V.1950 (Be.) en 1 ex. Doorwerth,

21.VII.1954 (Wi.).

Saprinus semistriatus Scriba (C.N. 206; N.N. 1546; W. 8282 B). Door ge-

nitaliënonderzoek van een zeer groot aantal ex. van wat tot dusverre werd opgevat

als S. semistriatus, is Ihssen tot de ontdekking gekomen dat semistriatus een

verzamelnaam was voor drie soorten (Kol. Zeitschr., vol. 1, 1949 (1950), pp.

176—190 en Br., in Ent. Ber., vol. 13, p. 157, 1950). Door dit onderzoek is

klaarheid geschapen, al kunnen de namen van de twee door Ihssen nieuw be-

noemde soorten niet behouden blijven, aangezien zij reeds eerder beschreven

waren.

Van genoemde soort (semistriatus) zagen wij ex. van N. & St. Joosland (Z.)

(Br.); Valkenburg (L.), Haamstede (Schouwen), Meerssen (Z.L.) en Terborg

(Wi.); Leersum (Doct. van Leeuwen); Hilversum (Re.); St. Odilienberg (L.)

en Eysden (Be.). Bovendien bezit ik een 9 van Schin op Geul, waarbij het me-

sosternum alléén aan de zijden bestippeld is. Buitenlandse ex. bezit ik van Bel-

linchen a.D., Mark (F. Zumpt).

Saprinus planiusculus Motsch. (cuspidatus Ihssen) (C.N. 206; N.N. 1546bis;

W. nog niet vermeld). Deze soort zagen wij van N. & St. Joosland, St. Jansteen

en Ritthem (Z.) (Br.); Bergen op Zoom, Noordwijk a.Z., Texel (Hoorn), Texel

(de Koog), Zandvoort, Domburg, Haamstede (Wi.); den Haag (v. Eldik);

Holl. Rading, Hilversum en Bergen op Zoom (Re.) en St. Odilienberg (Be.).

Een afwijkend $ , waarbij het mesosternum aan de zijden sterk bestippeld is, vond

ik bij Vierhouten, 18. VII. 1926. Buitenlandse ex. bezit ik van Bellinchen a.D.,

Mark (F. Zumpt) en Umg. Wiener Neustadt (N.O.) (L. Bach, ex. Coll. Breu-

ning).
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Saprinus punctatostriatus Mars. (meridiondis Ihssen) (C.N. 206; N.N.

1546ter; W. nog niet genoemd). In ons land werd tot heden de nominaatvorm

niet gevonden, de kans hierop is ook zeer gering, aangezien de hoofdverspreiding

in het Middellandsezeegebied ligt; wel bezit ik twee buitenlandse ex. n.l. van

Wien Prater (Coll. Breuning).

Van de var. subnïiescens Bickh. (W. 8282b B) werd een $ gekweekt uit een

kauwen-nestkast van Bekkum bij Hengelo (O.), IX.1938 (C. Osse).

De drie soorten kunnen als volgt onderscheiden worden:

1. Mesosternum grof bestippeld. De vier rugstrepen der dekschilden volledig ontwikkeld,

zij reiken in de regel tot in de bestippeling op de achterhelft der dekschilden. Aedeagus

apicaal spatel vormig verbreed, vrijwel recht af geknot semistriatus Scriba

Mesosternum zeer fijn bestippeld, op het midden bijna glad, slechts aan de randen

soms iets duidelijker bestippeld 2.

2. Derde rugstreep der dekschilden (gerekend vanaf de schouder) sterk verkort, niet tot

in de bestippeling op de achterhelft reikend. Aedeagus apicaal geleidelijk iets verbreed.

daarna toegespitst, van terzijde gezien gelijkmatig gebogen planiusculus Motsch.

De vier rugstrepen zijn volledig ontwikkeld en ongeveer even lang. De aedeagus gelijkt

veel op die van planiusculus, doch van terzijde gezien is de top plotseling rechthoekig

naar buiten gebogen punctatostriatum Mars.

Bij var. subnitescens Bickh. reikt de bestippeling op de dekschilden aan de naad niet

meer naar voren als aan de randen, de bestippeling iets minder gedrongen.

Plegaderus dissectus Er. (C.N. 210; N.N. 1558bis; W. 8212 B). Van deze

soort werden 3 ex. gekweekt uit molm van een appelboom, Bemelen (Z.L.), e.l.

VII.1951 (Wi), 5 ex. 26.V.1954 (Be., Wi.) en 3 ex. VII.1954 (Be.); boven-

dien enige ex. Voerendaal (Z.L.), 12.VII.1952 (Be., Wi.).

Aphodius luridus F. a. apicalis Muls. (C.N. 307; N.N. 1618; W. 7644ÌD).

Een ex. Woensdrecht, 8.VI.1921 (Re.) en 1 ex. Elten, l6.IV.1943 (Re.).

Onthophagus nuchicornis L. a. immaculatus Muls. (C.N. 310; N.N. 1636;

W. 7305c D). Van deze totaal ongevlekte ab. werden te Hilversum 1 ex. 2. V. 1926

en 1 ex. VI. 1926 (Re.) gevangen; verder 12 ex. Texel (de Koog), 19. V. 1948 en

Texel (Slufter), 2 5. V. 1948 (Re., Wi.).

Nemosoma elongatum L. (C.N. 237, N.N. 1771bis; W. 6599 C). Van deze

interessante soort werd 1 ex. gevangen in een verwaarloosde appel-boomgaard te

Voerendaal, 11. VII. 1952 (Be.). De appelbomen waren sterk aangetast door

Scolytus mali Bechst.

Cychramus quadripunctatus Hrbst. (C.N. 223; N.N. 1858bis; W. 7019 C).

Bij Houthem (Z.L.) werd destijds 1 ex. gevangen, 10.VI.1935 (Wi.). Thans is de

soort eindelijk teruggevonden n.l. bij Vijlen (Z.L.), enig aantal 18.VI.1955 van

hazelaar geklopt (Be., Wi.), op dezelfde plaats werden de volgende dag enige ex.

van bramen en sparren geklopt (Be., Br., Wi.).

Pocadius ferrugineus F. a. rottrautae Kniephof (C.N. 223; N.N. I860; W.
7032dC). Van deze donkere en kleine vorm werd 1 ex. te Bergen N.H.,

VIII. 1909 (M.G.) gevangen en 2 ex. aldaar X.1953 (Nonnekens).

Rhizophagus grandis Gyll. (C. N. 225; N.N. 1866bis; W. 7137 C). Deze in

de gangen van Dendroctonus micans Kug. levende soort werd gevangen te Hars-

kamp, 1 ex. 12.VII.1948 (Voûte), 2 ex. 's Heerenberg, 6.XII.1951 (Elton) en

1 ex. Nunspeet, op Sitkaspar, 29. IX. 1953 (Voûte).
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Rhizophagus nitidulus F. (C.N. 225; N.N. 187lbis; W. 7155 C). Onder de

schors van een dode beuk werden 3 ex. te Roden (Dr.), 4. VII. 1948 (Br.) ge-

vonden.

Rhizophagus dispar Payk. (C.N. 225; N.N. 1871ter; W. 7151 C). Onder

eikenschors werden de volgende ex. verzameld: Vijlen (Z.L.), 2 ex. 19. V. 1951

(Wi.); 1 ex. 21.V.1951 (Wi.); 3 ex. 3.V.1953 (Be.); in aantal 23.V.1954 (Be.,

Wi.) en eveneens in aantal in de omgeving van Eindhoven, V.1953 (Be.).

Rhizophagus parvulus Payk. (C.N. 226; N.N. 1872bis; W. 7146 C). In de

omgeving van Bussum, werd een 5-tal ex. van deze soort 2. IX. 1951 (B.N.) ge-

vangen.

Laemophloeus testaceus F. (C.N. 249; N.N. 1896bis; W. 7277 C). Deze

soort werd in aantal verzameld in de omgeving van Roermond, 10.1.1948 (Broeder

WULFRANNUS).

Laemophloeus corticinus Er. (C.N. 249; N.N. 1898bis; W. 7303 C). Onder

dennenschors, 1 ex. bij Delden, 2.VII.1949 (Bo.).

Laemophloeus ater Oliv. (C.N. 249; N.N. 1899; W. 7288 C). De op de

bovenzijde geheel zwarte nominaatvorm was uit ons land nog niet bekend, werd in

aantal gevangen bij Roermond, 10.1.1949 (Broeder Wulfrannus).

Crytophagus vini Panz. (C.N. 230; N.N. 1918; W. Micrambe 7558 C). Van

deze soort werd 1 ex. te Oostkapelle (Z.), 13.VII.1944 (Br.) gevangen. Later in

groot aantal van Ulex europaeus geklopt bij Vrouwenpolder (Z.), 30. III. 1946

(Br.).

Cryptophagus villosus Heer. (C.N. 230; N.N. 1918bis; W. Micrambe 7578a

C). Dit is de soort welke reeds lang uit ons land bekend was, doch tot heden als

var. van de vorige soort werd aangezien, het is echter een spec. prop.

Cryptophagus postpositus
J.

Sahlb. (C.N. 230; N.N. 1922; W. hïrtulus Kr.

7587 C). De in C.N. III onder de naam C. hïrtulus Kr. beschreven soort dient

Cr. postpositus
J.

Sahlb. genoemd te worden, omdat blijkens de typen van

Kraatz C. hïrtulus een verzamelnaam is van meerdere soorten. Uit ons land wer-

den de volgende ex. bekend: 3 ex. Houthem (Z.L.), VIII. 1923 (Kempers); 1 ex.

Valkenburg (L.), 6.VI.1931 (Re.) en 1 ex. Amsterdam, 23.V.1902 (Leefmans),

dit laatste ex. wellicht geïmporteerd. Een Zuid-Europese soort, welke in ons land

zeer zeldzaam is.

Cryptophagus corticinus Thoms. (rufus Ch. Bris.) (C.N. 228; N.N. 1952bis;

W. 7622a C). In ons land tot heden slechts eenmaal gevonden n.l. 1 $ bij Vaals,

15.V.1932 (Re.) (det. Br., vid. Bruce). Deze soort gelijkt op subfumatus Kr.,

heeft dezelfde karakteristieke naar voren uitgetrokken voorhoeken van het hals-

schild, waardoor de voorrand van het halsschild iets uitgerand is. Bij de overige

kortharige inlandse Cryptophagus-sooiten komt dit kenmerk niet voor. De be-

stippeling van het halsschild is veel dichter bij corticinus dan bij subfumatus, de

bestippeling van de voorste helft der dekschilden is bij corticinus grover doch

minder dicht dan die van het halsschild; bij subfumatus zijn de dekschilden fijner

dan het halsschild bestippeld. De beharing der dekschilden is bij subfumatus lang,

dicht en geel, bij corticinus veel korter, meer verspreid en zilvergrijs; tenslotte

zijn bij subfumatus de dekschilden mat, bij corticinus glanzend.

Cryptophagus pseudodentatus Bruce (C.N. 229; N.N. 1931; W. nog niet ver-
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meld). De in C.N. onder de naam C. pallidas bedoelde soort dient C. pseudo-

dentatus Bruce genoemd te worden, omdat de echte C. pallidas Strm. een geheel

andere soort is, die in Zuid-Europa algemeen voorkomt, doch in ons land uiter-

mate zeldzaam is. C. pseudodentatus echter is de meest algemene soort van het

genus, in ons land overal te vinden, o.a.: Rhenen, Vijlen (Z.L.), Doetinchem,

Valkenburg (L.), Geulem (Z.L.), Ankeveen, Vlieland, Assen, Schin op Geul,

Nunspeet, Lage Vuursche, Dieren, Texel, Vaals, Denekamp, Wijlre (Z.L.) en

Hilversum.

Cryptophagus pallidus Strm. (C.N. 229; N.N. 1931bis; W. 7599 C). Van

deze in Zuid-Europa algemeen voorkomende soort werd slechts 1 ex. te Voeren-

daal (Z.L.) in een oude appelboomgaard, 11.VII.1952 (Be.) gevangen (det.

Br., vid. Bruce).

Caenocelis subdeplanata Chr. Bris. (C.N. 231; N.N. 1948bis; W. 7722a C).

Van deze zeldzame soort werden de volgende ex. in ons land gevangen: 1 ex.

omg. Eindhoven, 20. V. 1950 en van dezelfde vindplaats 1 ex. III. 1954 (Be.).

Atomaria lewisi Reitt. (C.N. 233; N.N. 1968bis; W. nog niet vermeld). Deze

interessante soort werd bij ons op de volgende plaatsen gevonden: verscheidene-

ex. N. & St. Joosland (Z.), 16.VI.1944, 2.IX.1947; 7.IX.1948 en 19.IX.1948

(Br.); 5 ex. Overschie, 2—11.VIII.1947 en 2 ex. aldaar 11.VIII.1948 (Re.); 4

ex. Eindhoven, 1948 en 1952 (Be.); 1 ex. Vijlen (Z.L.), 6.VII.1952 (Be.) en 1

ex. Epen (Z.L.), 5.VII.1953 (Be.). Deze soort werd door Reitter in 1877 be-

schreven uit Japan en is sedertdien bekend geworden van China, Siberië en Tur-

kestan. In 1937 werd zij voor het eerst in Europa gevonden nl. bij Londen. Te N.

& St. Joosland en Overschie werd zij in gezelschap gevonden van Vhilonthns

rectangulus Sharp welke een soortgelijke verspreiding heeft. Van alle inlandse

soorten te onderscheiden door de lange en afstaande beharing der dekschilden;

zeer verwant aan A. zettersted/i Zett., daarvan te onderscheiden behalve door de

beharing, door de bestippeling. Bij leivisi is deze op het halsschild en dekschilden

vrijwel van gelijke sterkte, bij zetterstedli zijn de dekschilden veel fijner bestippeld

dan het halsschild.

Atomaria ornata Heer (niet syn. met A. versicolor Er., doch een goede soort)

(C.N. 233; N.N. 1974bis; W. 7774a C). Uit naalden onder sparren gezeefd,

1 ex. Norg (Dr.), 3.VII.1948 (Br.). Deze soort gelijkt op A. versicolor, doch is

daarvan onmiddellijk te onderscheiden, doordat bij ornata de zijden van het hals-

schild aan de basis het breedst zijn en van hier tot ongeveer het midden rechtlijnig

naar voren versmald. Het halsschild heeft over de gehele achterrand een duide-

lijke basaalgroef, bij versicolor is deze onduidelijk; de bestippeling van het hals-

schild is veel dichter en krachtige dan bij versicolor, de bestippeling der dek-

schilden is bij ornata fijner dan die van het halsschild, bij versicolor ongeveer

even sterk. A. ornata is voorts forser en langer, het ex. uit Norg meet bijna 2 mm.
A. versicolor wordt algemeen vermeld van schimmel van wijnvaten, ornata wordt

uit bergstreken van Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, N. Italië en Frankrijk op-

gegeven.

Phalacrus brisouti Rye (hybridus Flach) (C.N. 211; N.N. 1991bis; W.
7866 C). Deze voor ons land nieuwe soort werd gevangen: 1 ex. Arnemuiden

(Z.), VIII.1941 (Br.); N & St. Joosland (Z.), 2 ex. VI.1952, 18 ex. aldaar
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7.VII.1946, 1 ex. 20.VII.1947, 1 ex. 20.VIII.1947 en in aantal 30.VII.1947

(Br.), bovendien 7 ex. bij Cadzand (Z.), VIII.1951 (Be.).

Phalacrus championi Guill. (brunnipes Rye) (C.N. 212; N.N. 1991ter; W.
7878 C). Door Br. werd van deze soort gevangen: 1 ex. N. & St. Joosland (Z.),

VI.1942; 3 ex. aldaar 12.VI.1949, 30.VII.1949 en 23.VIII.1953 (Br.) en 1 ex.

Kleverskerke (Z.), 11. VIII. 1945 (Ba.).

Olibrus corticalis Panz. a. adustus Flach (C.N. 212; N.N. 1997; W. 7897a

C). Van deze donker gekleurde ab. werd 1 ex. op Vlieland 26. VII/3. VIII. 1931

(Re.) en 2 ex. op Texel (de Koog), 15

—

17.IX.1946 (Re.) gevangen.

Enicmus brevicornis Mannh. (C.N. 244; N.N. 2017bis; W. 8181 C). Enige

ex. Oostkapelle (Z.), 26.VI.1948, in aantal aldaar 22. VII. 1948, in verdroogde

Myxomyceten op een beukenstam (Br.).

Litargus balteatus Lee. (C.N. 256; N.N. 2055bis; W. nog niet vermeld).

Enige ex. uit beschimmelde tulpenbollen, geïmporteerd uit Frankrijk, St. Pankras

(N.H.), 8.VIII.1931, 13.VIII.1931, e.p. 24.VIII.1931, e.l. IX.1931, e.l. X.1931

(Plantenziektenk. Dienst); 1 ex .Amsterdam, uit Brasiliaanse aardnoot (Wi.) en in

groot aantal uit beschimmelde Malta-aardappelen, Amsterdam, 8. XI. 1938 (Kr.,

Wi.). Deze soort werd door Zacher uit Guatamala-maïs vermeld, uit het Brits

Museum zag ik ex. van N. Sonora, Mexico (Morrison), Jalapa, Mexico (Hoege)

en Arizona (Morrison). De soort is als volgt van L. coloratus Rosh. te onder-

scheiden:

Sprieten geheel geel, laatste sprietlid slechts iets langer dan het voorlaatste, iets langer dan

breed. De beharing op de dekschilden grof en ook op de donker gekleurde gedeelten

geelachtig coloratus Rosb.

Sprietwortel geelachtig, vanaf het 3e of 4e lid pekbruin, laatste sprietlid tweemaal zo lang

als het voorlaatste lid, bijna tweemaal zo lang als breed. De beharing op de dekschil-

den fijn en alleen op de licht gekleurde gedeelten geelachtig balteatus Lee.

Cis jacquemarti Mellié (C.N. 235; N.N. 2062bis; W. 9132 C). In aantal

verzameld uit een grote Polyp or us-soott op een beukenstomp, Doorwerth, 3. VI.

1954 en 21.VII.1954 (Wi.), bovendien in zeer groot aantal gekweekt uit mede-

genomen zeer grote Polyporus-soort van dezelfde beukenstomp, XI en XII. 1954

(Wi.); 2 ex. Bemelen (Z.L.), V.1954 (Be.) en 9 ex. Oostkapelle (Z.), 18. III.

1954 in de onherkenbare resten van een Polyporus-soott op beuk (Br.). De v.

gldbratus Mellié: terwijl bij de nominaatvorm de voorhoeken van het halsschild

scherp rechthoekig, iets naar voren uitgetrokken zijn, zijn bij de var. de voor-

hoeken afgerond of iets stomphoekig, niet naar voren uitgetrokken. Van de var.

2 ex. bij Bemelen (Z.L.), 21.VII.1951 (Wi.) en 1 ex. aldaar V.1954 (Be.).

Langelandia anophthalma Aubé (C.N. 239; N.N. 2084bis; W. 8436 C). Van
deze interessante soort werd 1 ex. gevangen bij Kleverskerke (Z.), 3. XI. 1945

(Ba.); dit ex. had zich vastgeklampt aan een ex. van Valgus hemipterus L.

Microchondrus latus Redt. (C.N. 257; N.N. 2097bis; W. Symbiotes 8616C).

In een vermolmde boom 1 ex. bij Cadier & Keer (Z.L.), V.1954 (Be.); op de-

zelfde vindplaats 1 ex. in een holle haagbeuk, 20.VI.1955 (Wi.).

Scymnus interruptus Goeze (C.N. 270; N.N. 2117bis; W. 8860 C). Een klein

ex. (?) van deze soort werd gevangen bij Wissenkerke (Z.), 5. VII. 1952 (Ba.).
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Heterocerus fossor Ksw. (C.N. 282; N.N. 2228; W. 6195 C). Totaal zwarte

ex. werden gevangen: 1 ex. Bergen op Zoom, 7

—

18.VI.1920 (Wi.) en verschei-

dene ex. te N. & St. Joosland (Z.), V.1940 (Br.).

Agrilus subauratus Gebl. (C.N. 320; N.N. 2245bis; W. 5565 C). Van deze

fraaie soort werd bij Vaals, 8. VI. 1952 een ex. op wilg gevangen (Be.).

Agrilus viridis L. a. nocivus Ratzeb. (C.N. 321; N.N. 2246; W. 5624c C).

Van deze blauwe ab. werden gevangen: 2 ex. Didam, 8. VII. 1946 (Be.) en 1 ex.

Vijlen (Z.L.) 8.VI.1952 (Be.).

Corymbites cupreus F. a. aeruginosus F. (C.N. 338; N.N. 2268bis; W. 3892

C). Van deze purperkleurige ab. werd 1 ex. bij Colmond (Z.L.), VII. 1935

(Willemse) gevangen; de nominaatvorm is in ons land nog niet aangetroffen.

Elater sanguinolentus Schrnk. a. immaculatus Schauf. (C.N. 331; N.N. 2327;

W. 3178c C). Deze ab. met geheel rode dekschilden werd in ons land gevangen

te Ankeveen, 1 ex. VII. 1922 (Klaassen), 3 ex. bij Hilversum, 25.V.1925

(Broerse), 31.V.1943 en 19-VI.1944 (Re.) en 7 ex. in de omgeving van Eind-

hoven (Be.).

Elater elongatulus F. a. balteatulus Reitt. (C.N. 331; N.N. 2329; W. 3187b

C). Deze op E. balteatus L. gelijkende vorm werd gevangen te Hilversum, 27. V.

1947 (Re.).

Elater nigrinus Payk. (C.N. 331; N.N. 233lbis; W. 3217 C). Van deze zwarte

Elater werd bij Vijlen (Z.L.), 30.V.1949, 1 $ (Br.) en 1 S (Wi.) gevangen.

Helodes minuta L. a. nigripennis Tourn. (C.N. 343; N.N. 2334; W. 5992d

C). Deze ab. met geheel zwarte dekschilden werd gevonden te Bunde, 21. V. 1951

(Br.).

Lampyris noctiluca L. a. bellierï Reitt. Deze pekzwart gekleurde ab. kwam
's avonds binnenvliegen, 1 $ Doorwerth, 20. VI. 1954 (Wi.).

Podabrus alpinus Payk. (C.N. 346; N.N. 2356; W. 325 C). Deze weinig in

ons land aangetroffen soort, werd in 1954 en 1955 bij Vaals en Vijlen (Z.L.)

in enig aantal van sparren geklopt. Behalve de nominaatvorm werd ook de a.

rubens F. met geheel geel halsschild gevangen. Bij Vaals werd de a. mocquerysi

Reiche verzameld: 5.VI.1954 (Be.), 20.VI.1954 (Wi.), en 19.VI.1955 (Be., Br.,

Wi.); de a. lateralis Er. werd eveneens bij Vaals, 5.VI.1954 (Be.), 20.VI.1954

(Be., Wi.) en 19.VI.1955 (Be., Wi.) en bij Vijlen (Z.L.) 23.VI.1955 (Be.,

Wi.) verzameld. Verder vermeld ik nog een ex. van Vaals, 5. VI. 1954 (Be.),

waarbij kop en halsschild geheel rood en de dekschilden geheel geel zijn.

Cantharis cryptica Ashe (C.N. 350; N.N. 2372bis; W. nog niet gemeld).

Deze nieuwe soort werd van C. pallida Goeze afgesplitst. Beide soorten zijn in

ons land zeer verspreid en niet zeldzaam; op sommige plaatsen komen beide

soorten voor. De onderscheiding is als volgt:

Dekschilden, behalve van de min of meer neerliggende beharing, nog voorzien van langere

en afstaande haren; het eindlid der kaaktasters eenkleurig rood; het uiteinde der mid-

den- en achterdijen bijna steeds zwart. De aedeagus is aan het uiteinde niet omgebogen,

het uiteinde is diep driehoekig ingesneden cryptica Ashe

Dekschilden min of meer neerliggend behaard, zonder langere en afstaande beharing; de

schuine eindrand van het laatste kaaktasterlid duidelijk donker gekleurd; de midden-

en achterdijen geheel licht gekleurd. De aedeagus is aan het uiteinde dorsoventraal om-

ïn pallida Goeze
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Rhagonycha fulva Scop. (C.N. 350; N.N. 2377; W. 688 C). De a. usta

Gemm., waarbij de zwarte kleur aan de top der dekschilden tot naar het midden

reikt, werd op meerdere plaatsen in ons land gevonden. Bij a. cailloli Chobaut is

het halsschild donkerder, met zwarte vlekjes, de dekschilden bijna geheel zwart;

hiertoe kan gerekend worden het reeds in Bijdrage III genoemde ex. van Oegst-

geest (van Ooststroom), 1 ex. Oude Mirdum, 24.VII.1942 (van Heynsber-

gen) en 1 ex. Biesbosch, 24.VII.1951 (van Heynsbergen).

Malthinus seriepunctatus Ksw. a. pallidithorax Pk (C.N. 351; N.N. 2384;

W. 903c C). In mijn collectie bezit ik een ex. van Valkenburg (L.), VII. 1887

(Mr. Leesberg).

Malthinus fasciatus Oliv. (C.N. 351; N.N. 2384bis; W. 908 C). Een ex. van

deze soort werd gevangen bij Bemelen (Z.L.), 4. VII. 1951 (Wi.).

Dasytes plumbeus Müll. a. coerulescens Schilsky (C.N. 360; N.N. 2423;

W. 2292dC). Bovenzijde met blauwachtige schijn: 1 ex. Santpoort, 19-V.1918

(Burger); 1 ex. Assen, 27.V.1930 (Wi.); 2 ex. Denekamp, 16.VI.1933 en

23.VI.1947 (Wi.); 1 ex. Hilversum (Re.); 1 ex. Schin op Geul, 13.VI.1937

(Re.) en 1 ex. Beetsterzwaag, 2.VII.1938 (Re.).

Corynetes coeruleus de G. (meridionalis Obenb., obenbergeri Janson) (C.N.

363; N.N. 2438bis; W. meridionalis Ob. 2841 C). Alle tot nu toe uit ons land

bekende ex. behoren tot deze soort, de andere soort —C. ruficornis Strm. (coe-

ruleus auct.) zag ik nog niet uit ons land; zij komt dus voorlopig te vervallen. De
verschillen zijn als volgt:

Lichaam vlakker, dekschilden achter de schouders breder doch vlakker ingedrukt, stippel-

rijen op de dekschilden fijn en regelmatig, deze stippels in de lengte gerekt; de schou-

derbuil groter, doch vlakker en minder dicht bestippeld; beharing aan de zijden van het

lichaam langer en meer naar voren gericht; halsschild fijner en minder dicht bestippeld,

aan de basis bij het schildje met een bijna onbestippeld gedeelte; 2e tot 8e sprietlid

gewoonlijk geheel donker gekleurd; punt van de aedeagus lansvormig

coeruleus de G. (meridionalis Obb.)

Lichaam iets gewelfder, dekschilden achter de schouders met kleinere, diepere indruk,

stippelrijen op de dekschilden grover en onregelmatiger, de stippels niet in de lengte

gerekt, doch rond; de schouderbuil kleiner, gewelfder en grover bestippeld; beharing aan

de zijden van het lichaam korter en minder naar voren gericht; halsschild grover en

dichter bestippeld, ook aan de basis bij het schildje duidelijk bestippeld; 2e tot 8e

sprietlid geelachtig, soms ook de sprietknots lichter gekleurd

ruficornis Strm. {coeruleus auct.)

Hylecoetus dermestoides L. a. morio F. (C.N. 361; N.N. 2444; W. 2870e C).

Van deze zeldzame soort werd de ab. met zwarte dekschilden gevangen bij Best,

1 ex. 9.V.1953 (Be.) en 1 ex. bij Vijlen (Z.L.), 3.V.1953 (Be.).

Hedobia imperialis L. a. senex Kr. (C.N. 367; N.N. 2450; W. 9313a C).

Een ex. Terborg, 19.V.1934 (Wi.).

Sphaericus gibbioides Boield. (C.N. 365; N.N. 2989 III; W. 9648a C). Deze

kleine Ptinide werd met lavendelzaad uit Zuid-Afrika geïmporteerd, Amsterdam,

1.1940 (Prof. H. Engel), later in aantal doorgekweekt. Bovendien werd deze

soort in een provisiekast te Rotterdam, 20. IX. 1946 (B.N.) gevonden.

Ptinus brunneus Dfts. a. hirtellus Strm. (C.N. 366; N.N. 2499; W. 9769c



P. VAN der Wiel : Nederlandse kevers IV 17

C). Met een aantal ex. van de nominaatvorm en de a. testaceus Boield. in ge-

droogde kamille gevonden, Amsterdam, 7.X.1938 (Kr.).

Tetratoma ancora F. (C.N. 380; N.N. 2546bis; W. 2137 D). Een ex. van

deze fraaie soort werd gevangen bij Epen (Z.L.), VI. 1954 (v. R.).

Mordella holomelaena Apf. (C.N. 385; N.N. 256lbis; W. 1941 D). In Lim-

burg vermoedelijk verspreid en niet zeldzaam: Wittern, Bemelen, Vijlen, Vaals,

Vlodrop (Br., Wi.). Waarschijnlijk behoren alle uit ons land vermelde ex. van

M. aculeata L. tot deze soort en moet M. aculeata voor onze faunalijst vervallen.

Mordellistena nana Motsch. a. varipes Schilsky (C.N. 386; N.N. 2566bis;

W. 1977a D). Een ex. van deze ab. werd gevangen bij Geulem (Z.L.), 21. VI.

1948 (Be.).

Mordellistena micans Germ. (C.N. 386; N.N. 2570bis; W. 1990 D). Een

tweetal ex. gevangen te Swalmen (L.), 1. VII. 1951 (Wi.).

Van de genera Mordella en Mordellistena zal t.z.t. een nieuwe tabel gegeven

worden, bewerkt naar de uitstekende tabellen van Ermisch.

Aderus brevicornis Per. (C.N. 391; N.N. 2600bis; W. 425 D). Een ex. van

deze zeldzame soort bij Oostkapelle (Z.), 10. VII. 1948 (Ba.), op Schizophyllum

commune gevangen. Deze soort behoort tot het subgenus Olitelus, waarbij het 2e

tot 10e lid der sprieten niet langer dan breed en ongeveer van gelijke lengte zijn.

Bovenzijde donker bruinrood, sprietleden duidelijk breder dan lang, halsschild

met een in het midden onderbroken dwarsindruk aan de basis.

Anthicus humilis Germ. (C.N. 392; N.N. 2603; W. 645 D). Deze soort komt

voorlopig te vervallen, alle ex. uit Nederland behoren tot de volgende soort.

Anthicus constrictus Curt. (C.N. 392; N.N. 2603bis; W. niet genoemd).

Tot deze soort behoren alle Nederlandse exemplaren welke tot nu toe tot A.

humilis Germ, gerekend werden. In Zeeland op vele plaatsen aangetroffen, zowel

de nominaatvorm als de a. lameyi Mars. (Br.).

Anthicus instabilis Schmidt (C.N. 394; N.N. 2603ter; W. 742 D). Van deze

soort werd een $ gevangen op de Beer (Hoek van Holland), 5. VII. 1931 (v. R.,

det. Br.).

Anthicus sellatus Panz. (C.N. 394; N.N. 2604bis; W. 986 D). Een klein ex.

van deze soort werd gevangen bij Ritthem (Z.), 1. VIII. 1948 (Ba.).

Anthicus tobias Mars. a. 4-pustulatus ab. nov. (C.N. 393; N.N. 2605bis; W.
768 D). Met een groot aantal ex. van de nominaatvorm werd een 18-tal ex. van

deze nieuwe var. gevangen bij Valkenburg (L.), 10 en 11. VIII. 1946 (Wi.). Ter-

wijl bij de nominaatvorm de basis geheel breed geelrood gekleurd is, is deze gele

tekening bij deze ab. gereduceerd tot een losstaand rondachtig geel vlekje aan de

buitenzijde der dekschilden, de rest van de basis is donker gekleurd. Behalve de

genoemde 18 ex. werden nog een klein aantal ex. gevonden welke een overgang

vormen tot de nominaatvorm.

Nacerda ustulata F. (C.N. 396; N.N. 26llbis; W. 29 D). Van deze opval-

lende soort werden twee $ en een $ gevangen te Nisse (Zd. Bevel.), 5. VII.

1953 in een riet-moeras je op oeverplanten (Br.).

Phytho depressus L. (C.N. 397; N.N. 2620; W. 262 D). Bij de donker ge-

kleurde vormen is het achterlijf bij de mannetjes donker gekleurd, bij de wijfjes

gewoonlijk geelachtig bruin, soms iets donkerder.
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Volgens mij kunnen wij de volgende aberraties onderscheiden :

Dekschilden blauw en blauwgroen : nominaatvorm

Dekschilden groenachtig : a. chloropterus Everts

Dekschilden violet of paars : a. jestivus F.

Dekschilden bruin, soms met donkerder top : a. castaneus F.

De ex. met bruine basis der dekschilden, de achterhelft normaal gekleurd noem-

de ik a. semicastaneus (Ent. Ber., vol. 14, p. 7, 1952).

De ab. coeruleus F. (met roodgeel achterlijf) = nominaatvorm 9 .

Strangalia melanura L. (C.N. 409; N.N. 2653; W. 592 E). Bij een $ van

Hilversum, 12. VI. 1946 (Re.) zijn de schenen grotendeels geel gekleurd, bij de

nominaatvorm donker gekleurd.

Plagionotus detritus L. (C.N. 416; N.N. 2685; W907 E). Tot heden was

de soort slechts uit geïmporteerd hout bekend (Zwolle en kort geleden Zaandam,

van Heynsbergen), door Br. werd de soort echter op staande eiken aangetrof-

fen n.l.: 1 $ Oostkapelle (Z.), 15.V.1948; verscheidene ex. aldaar 8

—

26.VI.

1948 (Br.). In de omgeving van Velp werden enige ex. op zieke eiken aangetrof-

fen (v. R.). Deze soort blijkt dus toch tot onze fauna te behoren.

Monochamus sartor F. (C.N. 418; N.N. 2688; W. 1583 E.). In de geschre-

ven vindplaatslijst van Everts wordt gemeld: Rotterdam; Arnhem, VIII (in

huis). Van de heer Louwerens ontving ik een zeer gaaf en fraai ex., gevangen

op het terrein van de N.S.F, te Hilversum, 27.11.1951. Vermoedelijk zal ook dit

ex. wel met hout geïmporteerd zijn, hoewel het voorkomen te Hilversum niet

onmogelijk is.

Monochamus galloprovincialis Oliv. (C.N. 418; N.N. 2690; W. 1589 E).

Volgens de geschreven vindplaatslijst van Everts werd in ons land slechts 1 $

van de var. pistor Germ, gevangen bij Rotterdam. Van de nominaatvorm werd in

de boswachter ij Schoorl een volkomen gaaf $ gevangen op Oostenrijkse den,

Pinus austriaca, 20.IX.1949 (Dr Ir H. van Vloten). In hoeverre dit ex. zich te

Schoorl ontwikkeld heeft of op een of andere wijze geïmporteerd is, is niet uit te

maken.

In een noot vermeldt Dr de Fluiter —welke in Ent. Ber., vol. 13, p. 135,

1950, deze vangst vermeldt —dat Everts in C.N. III schrijft: „De 3 in Neder-

land gevangen soorten " en dat dit zou moeten zijn ,,De 3 in Nederland ge-

vangen ex ". Dit is echter niet het geval, Everts bedoelde wel degelijk de

3 in ons land bekende soorten van Monochamus.

Donacia tomentosa Ahr. a. boelensi ab. nov. (C.N. 424; N.N. 2732; W.
2358 E). Van deze soort werd langs de Schipbeek bij Eibergen, 20.VI.1952 (Wi.)

een bijna geheel zwart ex. met blauwe weerschijn gevangen met een aantal ex.

van de nominaatvorm. Deze opvallende ab. benoem ik naar Dr W. C. Boelens,

welke mij op dit interessante terrein opmerkzaam maakte.

Crioceris 12-punctata L. (C.N. 426; N.N. 2742; W. 2442 E). Bij de a.

fauconneti Pic ontbreekt vlek 4 op de dekschilden, uit ons land zag ik ex. van

Zeist, den Haag, Eerbeek, Wageningen, Warmond, Loenen (Vel.) en Nunspeet.

In „Die Käfer von Nassau und Frankfurt" wordt door von Heyden genoemd

een var. waar de vlekken 4 en 5 ontbreken, uit ons land zag ik deze ab. van

Zeist, Nunspeet en Terborg (Gdl.). Deze ab. noem ik naar Prof. Dr Lucas von
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Heyden a. heydeni ab. nov. Een interessante vorm, waarbij de vlekken 3 op de

dekschilden over de naad verbonden zijn tot een dwarsstreep, werd gevangen

te Nunspeet, V.1928 (M.G.); deze noem ik macgillavryi ab. nov.

Crioceris asparagi L. (C.N. 426; N.N. 2743; W. 2456 E). De beschrijving

van Linnaeus duidt zonder twijfel op de vorm welke door Schuster als a.

cruciata beschreven is. Pic had dus gelijk dit de nominaatvorm te noemen en de

vorm welke gewoonlijk als de typische vorm wordt aangezien, waar de drie zwarte

banden dus over de naad doorlopen, een nieuwe naam te geven n.l. a. linnaei Pic

De vorm waar de 2e en 3e dwarsband gebroken is, noem ik a. quadristigma ab.

nov., uit ons land zag ik 2 ex. van Nunspeet, VII. 193 5 (Wi.).

Orsodacne cerasi L. (C.N. 422; N.N. 2752bis; W. 2379 E). Van de a.

lacordaìreì Frm. (a. lineola Lac.) werd 1 ex. bij Vaals, 1. VI. 1949 (Wi.) en 1 ex.

5. VI. 1954 (Be.) gevangen. De a. limbata Oliv, werd eveneens in 1 ex. bij Vaals,

1. VI. 1949 (Wi.) gevangen.

Cryptocephalus coryli L. a. semiconnexus Pic (C.N. 428; N.N. 2769; W.
2945c E). Onder een aantal ex. te Hilversum, 20. V. 1943 (Re.) verzameld, be-

vond zich 1 ex. van genoemde ab.

Phytodecta linnaeana Schrnk. a. nigricollis Westh. (C.N. 438; N.N. 2830;

W. 4025gE). 'Een oud ex. van deze ab. vond ik in de collectie M.G., gevangen

te Bunde (Z.L.) (v. d. Brandt).

Hydrothassa hannoverana F. a. potentillae Hrbst. (C.N. 439; N.N. 2840;

W. 3978a E). Kerkrade: 2 ex. 27.IV.1899, 1 ex. 20.V.1899 en 4 ex. IV en V
(Latiers); 1 ex. van dezelfde vindplaats 27.V.1899 (v. D. Beek).

Ochrosis ventralis 111. (C.N. 453; N.N. 2872bis; W. 5043 E). Van deze

soort werd 1 ex. gevangen bij Epen (Z.L.), 17—22. IV. 1947 (Ba.).

Bruchus loti Payk. (C.N. 492; N.N. 3010bis; W. 5646 E). In Zuid-Limburg

werd 1 ex. 14. V. 1950 gevonden (Be.).

Platyrrhinus resinosus Scop. (C.N. 501; N.N. 3024bis; W. 10 F.). Van
deze soort was een oud ex. zonder vindplaats bekend en werd de soort als in-

lands ingetrokken door Everts. Enige ex. zijn thans echter bekend geworden n.l.

2 ex. van Deurne (N.B.), op oud hout bij een houtzaagmolen, 28. VI. 1944 (W.
Wasser) en 1 ex. Helenaveen, V.1948 (Be.).

Athribus nebulosus Forst. var. küsteri Reitt. (C.N. 501; N.N. 3031; W.
Brachytarsus 74 F). Deze var. werd bij Terborg (Gdl.) gevangen, 1 ex. 2. VIII.

1939 (Wi.).

Choragus horni Wolfr. (C.N. 502; N.N. 3033bis; W. nog niet vermeld).

Door Dr Wolfrum werd deze soort van Ch. sheppardi Kirby afgesplitst. In

Zuid-Limburg werden de volgende ex. gevonden: 3 ex. Valkenburg, 20. VIL 1950

(Wi.), van een oude meidoorn geklopt en 5 ex. Bemelen, 7.VII.1952 (Be., Wi.),

op oud appelhout.

De soorten onderscheiden zich als volgt:

Gemiddeld iets groter, bruin tot zwartbruin; sprieten iets langer, 3e lid driemaal zo lang als

breed, 9e lid tweemaal zo lang als breed, 10e lid driehoekig, langer dan breed. Dek-

schilden tweemaal zo lang als breed, tussenruimten gewelfd en bestippeld; pygidium aan

de basis zo breed als de lengte van de achtertarsen, de top breed afgerond. Bestippeling

van de achterborst minder grof dan die van de voorborst, grover dan die van het achter-

lijf, de stippels kleiner dan de tussenruimten. Lengte 1,7 —2,4 mm sheppardi Kirby
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Gemiddeld iets kleiner en donkerder gekleurd; 3e sprietlid tweemaal zo lang als breed, 9e

lid IV2 maal 20 lang als breed, 10e lid zo lang als breed. Dekschilden iy 2 maal zo

lang als breed, iets gestrekter, tussenruimten minder gewelfd en dichter bestippeld;

pygidium kleiner, aan de basis duidelijk smaller dan de lengte der achterschenen, de

top smal afgerond. Bestippeling van de achterborst veel dichter en grover, de stippels

breder dan de tussenruimten. Lengte 1,4 —2,2 mm homi Wolfr.

Polydrosus chrysomela Ol. a. insquamosus Everts. (C.N. 535; N.N. 3072;

W. Eusomus 3153d F). Van deze ab. zag ik een ex. met duidelijke schouder-

builen, 's Heer Arendskerke (N. Sloe, Z.), 16.VI.1953 (Br.). Zelf bezit ik een

ex. uit Bergen op Zoom, 7—9. VI. 1919 (Wi.), waarbij de schouderbuilen zicht-

baar zijn, echter niet zo fraai als bij het eerstgenoemde ex.

Coniocleonus glaucus F. (C.N. 553; N.N. 3116; W. 4649 F). Van de nomi-

naatvorm, welke nog niet uit ons land bekend was, werd destijds een ex. gevangen

bij Harderwijk, VI.19I8 (H. Quirijnen). Overgangsvormen werden mij bekend

van Harderwijk, 1 ex. VI. 1918 (H. Quirijnen) en 1 ex van Roermond, IV.1950

(Be.).

Magdalis rufa Germ. (C.N. 577; N.N. 3172bis; W. 6066 F). Tezamen met

ex. van Larie obius erichsoni Rosh., werd 1 ex. in de omgeving van Eindhoven,

IV. 1948 (Be.) van een den geklopt.

Acalles hypocrita Boh. (C.N. 580; N.N. 3195bis; W. Echinodera 6954 F).

Deze grote A. -soort werd in 1 ex. gevangen bij Gronsveld (Z.L.), 24. VI. 1950

(Be.).

Anthonomus conspersus Desbr. (C.N. 575; N.N. 3317bis; W. 5912 F).

Geen ab. van A. pulicarins L., doch spec. prop. Deze soort zag ik in aantal van

Vaals, Assen en Winterswijk (Wi.) en tevens van Vijlen (Z.L.) (Be., Wi.). De
ab. javeti Desbr. behoort bij A. conspersus, uit ons land bezit ik 2 ex. van Assen,

23.V.1931 (Wi.) en 1 ex. van Vaals, 27.V.1927 (Wi.).

Apion carduorum Kirby (C.N. 625; N.N. 3447; W. 6I8F). Bij de mannetjes

zijn de schenen wel degelijk naar binnen gekromd; de poten zijn slanker dan bij

de mannetjes van A. scalp turn Rey.

Apion aeneum F. a. obscurum Gabr. (C.N. 623; N.N. 3455; W. 426 F).

Van deze zwarte ab. werd 1 ex. gevangen bij Wijlre (Z.L.), 13.IX.1943 (Wi.).

Apion pisi F. a. amplipenne Gyll. (C.N. 626; N.N. 3510; W. 700a F).

Deze ab. met zwarte dekschilden is in 2 ex. gevangen bij Voerendaal (Z.L.),

10. VII. 1952 (Be.).

Scolytus carpini Ratzb. (C.N. 637; N.N. 354lbis; W. 8216 F). Deze nieuwe

soort voor onze fauna werd gevangen te Swalmen (L.), 1 ex. 13. VI. 1937 (Wi.).

Polygraphus poligraphus L. (C.N. 639; N.N. 3562bis; W. 8384 F). Van
deze aanwinst voor onze fauna werden 2 ex. gevangen bij Huizen (Gooi), 6. VI.

1953 (Heistek). Bij Delden vonden wij 12.VI.1955 een gevelde dennenboom

welke sterk was aangetast door deze soort, de bast was doorzeefd van gaatjes. Van
de imagines werden slechts weinig ex. onder de bast gevonden (Ba., Br., Wi.),

doch er waren nog verscheidene popjes aanwezig. Uit de medegenomen schors

gelukte het mij nog een 3-tal ex. te kweken (e.p. 28.VI en 1.VII.1955).

Crypturgus cinereus Hrbst. (C.N. 753; N.N. 3564bis; W. 8425 F). Van
deze soort werd 1 ex. gevangen te Beetsterzwaag, 3. VII. 1938 (Wi.) en uit mede-



P. van der Wiel : Nederlandse kevers IV 21

genomen schors nog 4 ex. uit de pop gekweekt (e.p. 20. VII. 1938).

Xyloterus signatus F. (C.N. 649; N.N. 357lbis; W. Trypodendron 8659 F).

Twee ex. werden gevangen bij Winterswijk, 17. IX. 1941 (Wi.).

Xyloborus monographus F. (C.N. 648; N.N. 3576bis; W. 8754 F). Van

deze nieuwe soort voor onze fauna zag ik de volgende ex.: Oostkapelle (Z.),

1 ex. 19.III.1949 (Ba.); Vijlen (Z.L.), 1 ex. 12.V.1949 en 2 ex. 3.V.1953 (Be.);

Amsterdam, in uit Duitsland geïmporteerd eikenhout, enige ex. VI. 1951 (Pl.D.)

en Winterswijk, 2 ex. 21. VI. 1952 (Be.). De $ zijn in ons land nog niet ge-

vonden.

Ips typographus L. (C.N. 645; N.N. 3587; W. 8696 F). Tot heden waren

uit ons land slechts enkele ex. bekend welke in heipalen (dus waarschijnlijk ge-

ïmporteerd) waren gevonden (dode ex.). De soort is thans echter in aantal ge-

vonden bij Assen, 12. VIII. 1949 (Elton) en eveneens in aantal in de omgeving

van Eindhoven, 4. V. 1950 (Be.), bevendien werd 1 ex. op het strand bij Zoute-

lande (Z.), 17.V.1953 (Br.) gevangen (aangevlogen uit zee ?).

Met inbegrip van Bijdrage IV is het aantal in Nederland gevondene Coleoptera

thans gestegen tot 3834 soorten.

Doorwerth, Utrechtseweg 366, Juli 1955.


